EELNÕU (OE 25)

ALUTAGUSE VALLAVOLIKOGU
OTSUS
Iisaku

30. november 2017 nr

Riigivara võõrandamise taotlemine otsustuskorras alla hariliku väärtuse
01. juulil 2017. a jõustus Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 95 «Alajõe valla, Iisaku
valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 «Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine» muutmine». Määruse alusel moodustus 24. oktoobril 2017. a Alajõe
valla, Iisaku valla, Illuka valla, Mäetaguse valla ja Tudulinna valla ühinemise teel uus
omavalitsusüksus - Alutaguse vald, mis on ühinenud omavalitsusüksuste üldõigusjärglane.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 141 lõike 41 kohaselt ühinenud kohaliku
omavalitsuse üksuste õigusaktid kehtivad kuni haldusterritoriaalse korralduse muutmise
tulemusena moodustunud kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktide kehtestamiseni selle
kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, kus need valdade ja linnade ühinemiseni
kehtisid.
Eelnevast tulenevalt ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2,
riigivaraseaduse § 33 lõike 1 punkti 11 ja § 34 lõike 1 punkti 1, Keskkonnaministri 28.04.2010
määruse nr 14 ”Keskkonnaministeeriumi valitsemisel oleva kinnisvara kasutamiseks andmise
ja võõrandamise kord” ja Tudulinna Vallavolikogu 24.09.2012 määruse nr 9 ”Vallavara
valitsemise kord” § 10 lõike 1 alusel
Alutaguse Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Taotleda riigilt Rannapungerja külas asuvate järgmiste maaüksuste otsustuskorras alla
hariliku väärtuse võõrandamist Alutaguse vallale:
1.1. Mõldre (katastritunnus 81501:005:0162), Pärnaõue (katastritunnus 81501:005:0155),
Keskuse (katastritunnus 81501:005:0167) ja Võluri (katastritunnus 81501:005:0158)
katastriüksuste vahele jääv maaüksus, ligikaudse pindalaga 1,43 ha, sihtotstarve 100%
elamumaa (001;E);
1.2. Kelu (katastritunnus 81501:005:0992) ja Ainiki (katastritunnus 81501:005:0128)
katastriüksuste vahele jääv maaüksus ligikaudse pindalaga 0,19 ha, sihtotstarve 100%
elamumaa (001;E);
1.3. Kelu (katastritunnus 81501:005:0992), Männi (katastritunnus 81501:005:0112), Tarekese
(katastriüksus 81501:005:0123) ja 88 Rakvere-Rannapungerja tee (katastritunnus
81501:005:0208) katastriüksuste vahele jääv maaüksus ligikaudse pindalaga 0,52 ha,
sihtotstarve 100% elamumaa (001;E).
2. Vallavalitsusel esitada punktis 1 nimetatud maaüksuste võõrandamise taotlus Maaametile.

3. Käesoleva otsuse peale võib esitada Alutaguse Vallavolikogule vaide haldusmenetluse
seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast,
millal oleks pidanud otsusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule
halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.
4. Otsus jõustub teatavaks tegemisest.
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